
اإلميان البد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان؛ يعين يصدق مث يقبل مث يذعن هذا اإلميان؛ وهلذا يقال: آمنت به؛ 

وال يقال: آمنته؛ ولو كان اإلميان مرادفا للتصديق لصح أن يقال: آمنته كما يقال: صدقته نعم؟ إذا اإلميان 

بول وإذعان؛ وهلذا كلنا يعلم حسب ما جاء يف يتضمن معىن زائدا على جمرد التصديق بل هو تصديق متضمن لق

التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدق له، ويرى أن ما أخرب به مثل الشمس حىت 

   إنه ليقر بذلك يف قصائده، يقول: 

  لقد علموا أن ابننا ال مكذب     لدينا وال يعنى بقول األباطل                      

ليس مكذبا وال يعىن بقول األباطل؛ إذا يكون عنده مصدق؛ ويقول: ولقد علمت بأن دين حممد خري شف 

أديان الربية دينا لو ال املالئمة أو حذار مسبة لرأيتين مسحا بذاك مبينا ؛ إذا هو مصدق لكن مل يكن تصديقه 

  . البد باإلميان من القبول واإلذعان متضمنا للقبول واإلذعان، ما قبل وال أذعن؛ فهل نقول إنه مؤمن؟ ال؛ إذا

الفاء هنا للسببية أي فسبب إمياننا فاغفر لنا؛ ألن اإلميان  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا( (

حىت إنه أخلص اإلنسان إميانه صارت حسناته الشك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي اإلميان قويت أسباب املغفرة 

أي بسبب اإلميان اغفر لنا؛ وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول ))  فاغفر لنا ((ه ؛ وهلذا قال: تذهب سيئات

 ((نعم  )) فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ((نعم  فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا )) ((وقوله:  . الدعاء

ما نقول هذا فعل أمر ألن اهللا ما يؤمر؛ العبد ال  )) اغفر لنا ((فعل دعاء وليس فعل أمر؛ ملاذا؟ األخ؟  )) اغفر

يأمر اهللا لكنه يدعوه؛ إذا كل فعل بصيغة األمر وجه إىل اهللا فهو دعاء يسمى فعل دعاء وال يسمى فعل أمر. 

واملغفرة مأخوذة من الغفر وهو السرت مع الوقاية ومنه املغفر الذي يلبسه املقاتل يف رأسه ليسرت الرأس ويقيه 

؛ فليست املغفرة جمرد السرت بل هي سرت ووقاية؛ وهلذا نقول: مغفرة الذنوب سرتها عن الناس والعفو عن السهام

عقوباا؛ ويد ل هلذا: (أن اهللا سبحانه وتعاىل خيلوا يوم القيمة بعبده املؤمن ويقرره بذنوبه يقول: عملت كذا 

 ) عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها (وجل: وعملت كذا وعملت كذا حىت يقر فيقول اهللا عز

يعين ال أجازيك عليه ؛ واحلمد هللا رب العاملني أن اهللا عزوجل يسرت الذنوب على عباده واهللا لو ال هذا ال فتضح  

كثري من الناس؛ يقال: إن بين إسرائيل كان واحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ـ والعياذ 

قل يا  ((ة؛ أما هذه األمة فسرت عليها وهللا احلمد ـ ولكن فتح عليها أبواب التوبة على   كما يقولون باهللا ـ فضيح

وجل ميهل  فاهللا عز))  إن اهللا يغفر الذنوب جميعا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا

سه يفكر ماذا عملت، ويش أنا فعلت اإلنسان ميهل له وحيلم عليه وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نف



فيستحيي من اهللا عزوجل وخيشى أن يفضحه اهللا ألن اإلنسان إذا جترأ على ربه يف السر فرمبا يفضحه بالعالنية إذا 

 )) فاغفر لنا ذنوبنا (( . ؛ فإن تاب تاب اهللا عليه وأبدل سيئاته حسنات وجل ، إذا مل يتب إىل اهللا عز مل يتب

؛ وهي إما قبائح وإما دون ذلك وكلها حتتاج إىل مغفرة كلها يستغفر اإلنسان منها وال تظن  الذنوب هي املعاصي

؛ إذا كفرت بالتوبة  ؛ ألن بينهما فرقا عظيما أن الصغائر إذا كفرت باحلسنات ال تظن أا كما لو كفرت بالتوبة

 ((حى فقط لكنها ما تبدل باحلسنات ال؛ اهللا يقول: أبدلت السيئات باحلسنات؛ إذا كفرت بالطاعات فإا مت

إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهللا  ((ويقول:  )) إن الحسنات يذهبن السيئات

وفرق بني أمرين؛ فرق بني أن تذهب السيئة باحلسنة وبني أن تبدل السيئة حسنة؛ أليس   )) سيئاتهم حسنات

فري احلسنات السيئات فتقول: إن سيئايت مكفرة حبسنايت ال؛ مث إننا يف احلقيقة كذلك؟ إذا ال تعتمد على تك

حسناتنا نرجو أن تربئ ذممنا يعين ال تقوى على أن تكفر، ال تظن أن أي صالة تكفر ال؛ قد تكون صالة ال 

يها بدأ يضارب مباله ؟ ألا صالة يفعلها اإلنسان عادة مث إذا دخل ف تربئ ا الذمة إال كما يقولون: بالدف نعم

؟ وبدأ ينظر إىل قدومه ومنشاره إذا كان جنارا وهكذا؛ وال  ان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا نعمكإن  

تكثر الوساوس إال إذا دخل يف الصالة وإذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد 

؛ وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطلع  مكانالصالة؛ أما الصالة نفسها فهو يتجول يف كل 

على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا بابا آخر مفتوح وهكذا من أجل أن حيول الشيطان بني اإلنسان وبني ربه؛ 

دور كبري يف ألن الشيطان يعلم أن هذه الصلة اليت بني اهللا وبني العبد وهي صلته باهللا يف الصالة هلا شأن عظيم و 

أتريدون أعظم من هذا؟ أن  )) إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ((وجل:  إصالح العبد قال اهللا عز

يكون يف نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء واملنكر هذا هو الذي يغيض الشيطان فرييد الشيطان أن حيول بينك 

وبني هذا بإلقاء الوساوس يف صالتك حىت خترج من صالتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك يف صالتك؛ 

؛ ألا إذا صلحت صلحت العبادات كلها   العبادة العظيمةوهلذا أسأل اهللا أن يعينين وإياكم على إصالح هذه 

إذا تاب توبة   . كل العبادات؛ ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل، ال تسقى إال مباء نعم

.  ؛ هذا أيضا طيب : اللهم إين أستغفرك مبا ال أعلم ؛ أي نعم وإذا قال أيضا االستغفار املعروف عامة يكفي

؛ إذا كان إبراء املدين من حق اآلدمي املبهم اهول جائزا ويربئ به فما بالك حق اهللا ؟  ؟ يكفر نعم يكفر هذه

   يكفي . ،؟ نعم ما يتذكر لكن يف الصالة يقول أستغفر اهللا من كل ذنب لكن هو ما يتذكر

  ؟  )) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان .((هل يكون يف..  اإلنسان الذي . السائل :



ال؛ هذا السلطان نوعان: سلطان يضلهم به وال يهتدون هذا ال ميكن أن يكون على عباد اهللا  الشيخ :

املخلصني؛ وسلطان يتسلط عليهم الشيطان لكن مين اهللا عليهم بالتوبة فيمحوا ويهدم كلما بناه الشيطان؛ يكون 

 يرى الشيطان أحقر وال أصغر من يوم سلطانه هذا حقيقة زيادة غم عليه؛ على الشيطان؟ على الشيطان وهلذا ال

  عرفة ملا يرى من تنزل الرمحة؛ الشيطان قد يتسلط على اإلنسان لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه.

                                                      يعم نساء الدنيا أيضا؟ )) وأزواج مطهرة ((قوله:  السائل :

  أي نعم حىت نساء الدنيا يف اجلنة مطهرات. الشيخ :

إن اهللا ال يغفر أن  ((أي نعم كل من تاب إىل اهللا فإن اهللا يغفر ذنبه وهذه اآلية نزلت يف التائبني؛ نعم أما قوله: 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر  التائبين ((فهذه نزلت يف غري ))  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

فهذه  )) ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهمهذه يف غري التائبني؛ أما  )) ذلك لمن يشاء ما دون

  للتائبني.

  هل تقبل التوبة من ذنب دون ذنب آخر؟ السائل :

   تعرف منها شيء يا فهد؟ التوبةشروط هذه حتتاج إىل أن نسأل عن   الشيخ :

نعم أن ي؛ أوال أن خيلص هللا، اإلخالص هللا، الندم، اإلقالع عن الذنب، العزم على أن ال يعود، أن  الطالب :

  يتحلل منه إن كان؛ 

ال ال ال هذه داخلة يف قوله: اإلقالع؛ أن تكون يف الوقت الذي تقبل فيه؛ مخسة شروط؛ إذا وجدت  الشيخ :

كون مصرا على عمل على ذنب آخر؛ وهلذا صحيح هذه الشروط صحت التوبة؛ وليس يف هذه الشروط أن ال ي

أن التوبة تصح من ذنب مع اإلقرار على غريه؛ لكن الذي فيه إشكال هل تصح التوبة من ذنب مع اإلقرار على 

جنسه هذا هو حمل نظر؛ أما إذا كان من غري جنس فالشك أا تقبل ألن هذا هو مقتضى العدل؛ لكن إنسان 

ظر السناء احملرم ولكنه يقبل النساء هل نقول: إنه تقبل توبته من النظر ويعاقب على يتوب إىل اهللا عزوجل من ن

  ، اجلنس واحد هذه حمل اشتباه.التقدير فقط؟ أو ال تصح؟ فيها خالف اجلنس واحد

  أليس التقبيل أعظم من النظر ؟   السائل :



أو على التقبيل فقط؛ نقول هذه حمل  هو أعظم لكن إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل الشيخ :

نظر وابن قيم رمحه اهللا يف كتابه مدارج السالكني ملا حبث هذا قال هذه املسألة هلا غو  بعيد يعين ألنه قد ينظر 

هل إن توبته هذه لصالح القلب؟ فإذا كانت توبته صالح القلب فالبد أن يتجنب التقبيل ألن يتوب من النظر  

  كيف يقبل؛ 

  أوال ينظر قبل التقبيل ؟  السائل :

  قد ال يتتبع الناس بالنظر لكن إذا حصلت امرأة قبلها ـ اهللا يهدينا وإياكم . الشيخ :

لكن ما هو ينظر لغريها؛ هنا يف ناس مههم النظر للنساء يتلذذ بالنظر هلا وال يقبلها؛ ويف إنسان مهه أن جيد امرأة  

  كاشفة لوجهها ليقبلها .

  عالمات قبول التوبة؟  شيخ ما هي السائل :

  عالمات قبول التوبة أن اإلنسان جيد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إىل اهللا عزوجل. الشيخ :

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؛ الصابرين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

رين باألسحار؛ شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغف

قل  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   . )) قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

  . إىل آخره أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار ))

  ؟ ما املراد باالستفهام ؟  حجاج )) أؤنبئكم ((املراد باالستفهام هنا يف قوله:  الشيخ :

  التشويق  الطالب :

  نعم؛ هل له نظري؟ ألننا نريد مثال آخر تأيت مبثال آخر من القرآن ؟  الشيخ :

   )) هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم (( الطالب :

  . أحسنت الشيخ :

  ما موضع اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ ))  للذين اتقوا عند ربهم ((قوله:  الشيخ :



  بيان أليش؟  الشيخ :بيان؛  الطالب :

  ؛  للخري الذي أخري من السابق الطالب :

  أحسنت بيان ملن يستحق هذا اخلري الذي هو أفضل مما سبق. الشيخ :

  ماذا تفيده هذه العندية؟ ))  عند ربهم ((قوله:  الشيخ :

   تعظيم هذا، : الطالب

  عند اهللا ما فيه شك إنه مقرب إليه فيكون يف ذلك شرف له. الذيألن تعظيم أيش؟ تشريف كذا؟   الشيخ :

  املراد يا عمر بالربوبية هنا؟  الشيخ :

  هذه ربوبية خاصة،  الطالب :

  خاصة؛ إذا تنقسم الربوبية إىل قسمني؟  الشيخ :

  ربوبية عامة تشمل مجيع العباد؛  الطالب :

  ربوبية خاصة خاص للمؤمنني وأخص لألنبياء واملرسلني؛ أحسنت. الشيخ :

قال فرعون  ((قوله تعاىل حكاية عن فرعون وموسى: نعم، هل لك أن تأتينا مبثال جيمع بني املعنيني؟  الشيخ :

  هذه؟  )) مؤمنينوما رب العالمين قال رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم 

   ربوبية عامة؛ الطالب :

  خاصة مثل هذه اآلية. نعم؛ الربوبية  الشيخ :

  نعم خالد ؟  الشيخ :

   )) قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ((نعم جيمع اهللا قوله تعاىل:  الطالب :

  نعم متام. الشيخ :



؟ جتري على سطحها وبني  )) من تحتها ((معىن قوله:  )) ما تجري من تحتها األنهار ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ )) من تحتها ((األشجار؛ كيف على سطحها واهللا يقول: 

  شيبة ؟ جتري من حتت أشجارها وقصورها. الشيخ :

أنواعها أربعة؛ نعم؛ من ماء آسن، غري آسن؛ أتدري ما اآلسن؟  ؟ ما أنواعها ؟ ما هذه األار اليت جتري الشيخ :

متغري يعين؛ أتدري ما اآلسن ؟ اآلسن هو املتغري؛ إذا غري آسن طيب؛ وأار من لنب لذة للشاربني؛ ال، مل غري 

يتغري طعمه، والثالث ؟ وأار من مخرة لذة ، من مخر للذة للشاربني؛ وأار من عسل مصفى؛ أحسنت هذه 

  أربعة.

   عبد املنان مطهرة من أيش؟ )) أزواج مطهرة (( الشيخ :

  من جناسة ظاهرة وجناسة باطنة؛  الب :الط

  الرجس احلسي واملعنوي. الشيخ :

  احلسي مثل أيش ؟ احليض والعرق والبول والغائط . واملعنوي، الباطين مثل احلقد والبغض واحلسد. الشيخ :

  هل يشمل هذا أزواج الدنيا ؟  الشيخ :

  نعم يشمل،  الطالب :

  الدنيا تكون مطهرة يوم القيمة. يشمل نعم؛ يعين األزواج من أهل الشيخ :

  فيها قراءتان يا عبد الرمحن بن داود ؟  )) رضوان ((قوله:  الشيخ :

  بكسر الراء وضمها،  الطالب :

  طيب. )) رضوان ((و )) رضوان ((بكسر الراء وضمها  الشيخ :

  أيهما أعظم هذا النعيم املعدد أو الرضوان ؟  الشيخ :

  ان أفضل، الرضو  الطالب :



) ما يف شيء  يه الصالة والسالم يف احلديث: قول الرسول عل الدليل ؟ما هو  الرضوان أفضل الشك؛ الشيخ :

  من القرآن؟ 

   )) رضي اهللا عنه ورضوا عنه (( الطالب :

  ال؛ ويش تقول ؟  الشيخ :

   )) ورضوان من اهللا أكبر (( الطالب :

  أحسنت. )) ورضوان من اهللا أكبر ((قوله تعاىل:   الشيخ :

  بالقلب أو باللسان ؟  )) يقولون ((فهد  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا (( الشيخ :

  بالقلوب واللسان؛  الطالب :

  طيب؛ الشيخ :

  هل يكفي اللسان ؟  الشيخ :

  ما يكفي؛  الطالب :

  ؛ ((يقولون ربنا آمنا ))الدليل ؟ دليل من القرآن ؟ من القرآن نعم؛  الشيخ :

طيب إذا  ))ن ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمني (( فيصل ؟ قوله تعاىل: الشيخ :

  . ليس املراد به القول باللسان إمنا املراد القول باللسان والقلب )) يقولون ربنا إننا آمنا ((ليس املراد بقوهلم: 

  ما فيها أوضح من هذه اآلية ؟  الشيخ :

  ما أدري ما نعرفها ؟  الطالب :

؟ أيه وهذا أيضا تفيد لكن هي أصرح يقول وما هم  )) يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ((قوله:  الشيخ :

  . مبؤمنني

  يا سامل ؟ ما هي املغفرة ؟  )) فاغفر لنا ذنوبنا ((قوله:  الشيخ :



  السرت مع املغفرة؛  الطالب :

املغفرة هي السرت مع املغفرة ، نسأل عن املغفرة ؛ عبد الوهاب ؟ سرت الذنب نسأل املغفرة ؟ ال ميكن  الشيخ :

  ؛ يعن إذا سرت ووقاية . والتجاوز عنه

  ما الذي يدل على أن املغفرة تشمل على املعنيني مجيعا السرت والوقاية ؟  الشيخ :

   ؛ من اللغة ؟ وجل اهللا عز الطالب :

؛ تأيت باملغفر الذي؛ مأخوذ من املغفر الذي  ب والوقاية منه بالتجاوزمغفرة ؛ عرفنا معناها سرت الذن الشيخ :

 ؟ أي نعم؛ طيب ))قل أؤنبئكم  ((يغطي به احملارب رأسه. إذا إىل هنا وقفنا؛ الفوائد؟ طيب الفوائد من قوله: 

    . ؟ طيب )) وقنا عذاب النار ((

قنا القاف فعل دعاء، صح؟ القاف فعل  )) عذاب الناروقنا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

دعاء؛ خطأ نقول ق،ق فعل دعاء، ما نقول القاف؛ طيب املال لزيد ماذا نقول؟ نقول ل حرف جار وال الم 

حرف جار ؟ الالم حرف جار، ما الفرق بني لزيد وبني ق ؟ تلك حرف واحد وهنا حرفني ؛ ق حرف واحد؛ 

م حرف، وق فعل ؛ وهلذا لو كتبت كاف حرف هجائي لقلت: قاف؛ إذا ق فعل أيش لونه ؟ نقول: ألن الال

أمر، زنته الصرفية ؟ عي كيف ؟ زنته الصرفية عي ألنه حذفت فائه والمه إذ أن أصله من وقا من وقا واو قاف 

ألف كذا ؟ فإذا حذفت الفاء والالم أيش يبقى ؟ تبقى العني فيكون ق على وزن عي؛ مر شخصا من وعى ؟ 

عي؛ وزا الصريف ؟ عي، وزا الصريف عي؛ من وىف؟ يف ، وزا الصريف عي؛ وشى ؟ شي؛ وقد ذكر اخلضري 

على شرح ابن عقيل أظن حوايل عشرين فعال من هذا النوع، يعين فعل أمر مما حذفت فاءه والمه وصار على وزن 

عند استحقاقنا له؟ أو ))  قنا (( ؛ وهل املرادياهإمن الوقاية يعين قنا  )) قنا عذاب النارو  ((قوله تعاىل:  . عي

حىت ال نعمل الذي يوصلنا إىل العذاب؟ أو األمرين مجيعا؟ الظاهر أن املراد األمران مجيعا،  ((قنا العذاب ))

إذا  فيكون هؤالء السادة قد دعوا بأن يقيهم اهللا تعاىل عذاب أهل النار ودعوا بأن اهللا سبحانه وتعاىل يقيهم النار

  . هم عملوا عمل أهلهم؛ ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا أهلها ؟ يقيهم ذلك بأمور متعددة

وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت حنو عشرة أسباب منها: أن يوفق اإلنسان للتوبة؛ فإذا تاب 

ي الذي أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا قل يا عباد ((اإلنسان من الذنب وقاه اهللا تعاىل عقاب ذلك الذنب 

؛  ومنها: األعمال الصاحلة، والصدقة، ودعاء املؤمنني، وغري  )) من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا



فيكون دعائهم وقاية من عذاب  . ذلك؛ املهم أم ذكروها حنو عشرة أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار

 األول أن يقيهم أعمال أهل النار؛ الثاين: أن يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب، النار يشمل معنيني: املعىن

إن اهللا ال يغفر أن  ((وجل  بعد فعل املوجب بأن يسر هلم أسباب التوبة وحمو هذه الذنوب ولو مبشيئته عز

ل يف آيات كثرية هذا جممل لكنه مفص )) عذاب النار ((وقوله:  . )) يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

إن في ذلك  ((قد بني اهللا سبحانه وتعاىل عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه األكباد وتتفجر منه القلوب 

 )) الصابرين ((مث وصف اهللا هؤالء السادة بقوله:   . )) لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

  . إىل آخره )) للصابرين )) (( للذين يقولون ربنا إننا آمنا (())  للذين اتقوا عند ربهم ((وهذه نعت لقوله: 

والصابر اسم فاعل من الصرب وهو يف األصل حبس، واملراد به شرعا: حبس النفس عن حمارم اهللا؛ وأنواعه ثالثة: 

طاعة  : صرب علىثالثة أنواع ،صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ وصرب عن معاصي اهللا؛ وصرب على طاعة اهللا عزوجل

أما الصرب على الطاعة فإن اإلنسان جيد منه معاناة  . اهللا؛ وصرب عن معصية اهللا؛ وصرب على أقدار اهللا املؤملة

عظيمة، معانة عظيمة؛ ألنه عندما يهم بالطاعة جتد نفسه األمارة بالسوء والشيطان حياوالن أن يصداه عن طاعة 

إذا أعانه اهللا عزوجل على ذلك تغلب على هذين العدوين:  اهللا، وجتده يف عراك مع نفس األمارة بالسوء حىت

الشيطان والنفس األمارة بالسوء  وفعل ما أمر اهللا به؛ يف املعصية السيما مع وجود األسباب املقتضية هلا جتد 

اإلنسان يف عراك شديد مع نفسه السيما مع قوة الداعي هلا وعدم املعارض؛ فإنه إذا قوي الداعي إىل املعصية 

وعدم املعارض ال ينجوا منها إال من عصمه اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف مجلة من يظلهم اهللا يف 

هذا الرجل صرب هذا الصرب  ظله يوم ال ظل إال ظله قال: (رجل دعته ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا)

ل هذا الرجل: واهللا ما بشهوة ال، الرجل فيه شهوة؛ مل العظيم عن حمارم اهللا مع قوة الداعي وعدم املعارض؛ مل يق

تكن املرأة قبيحة ال تشتهى بل هي ذات مجال؛ مل تكن املرأة من السوقة الذين ليس فيه خري بل هي ذات 

منصب وشرف ودعته؛ مل يكن املكان فيه أحد يعارض الوصول إىل املقصود ألنه مل يقل حولنا أحد خنشى منه؛ 

د وهو: اخلوف من اهللا عزوجل وهذا صرب عن أيش؟ عن معصية اهللا، صرب عن معصية اهللا لكن فيه شيء واح

؛ شاب، يف مكان خايل، عنده شهوة، دعته امرأة ذات منصب ومجال هي مشقة عظيمة  ذاه والشك إن يف

ذلك يقول:  دعته لنفسه؛ وكثري من الناس ال ميلك نفسه إذا حدثته املرأة الشابة اجلميلة فيكف وهي تدعوه؟ ومع

إين أخاف اهللا؛ هذا صرب عظيم؛ ومنه صرب يوسف عليه الصالة والسالم عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، 

والشك أا جتملت به، وأا فعلت مجيع أسباب املغريات، أو مجيع املغريات لتصل إىل مقصودها؛ ولكنه عليه 

فعند آخر  )) همت به وهم بها لو ال أن رأى برهان ربه ((الصالة والسالم رأى برهان ربه وإال فاألمر قد مت 



اللحظة عصمه اهللا عزوجل؛ وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. أمل ترى إىل  الرجل 

اإلسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتأىب عليه فلما أملت ا سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها فلما 

ا جملس الرجل من امرأته يف أشد ما يكون من التهيأ قالت له: اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبق؛ وما جلس منه

الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كرها، مل تزل نفسها تطلبها؛ لكن ملا ذكرته باهللا عزوجل اتقى 

قدار اهللا املؤملة ؛ وهذا كثري، ومن ذلك أيوب الثالث: الصرب على أ اهللا ؛ فأقول: هذا من الصرب عن معصية اهللا .

فقد  )) إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ((فإنه صرب صربا عظيما قال اهللا تعاىل:  عليه الصالة والسالم

صرب على ما أمل به من الضر صربا عظيما؛ وهذا أيضا والصرب أيضا على أقدار اهللا املؤملة املرتتبة على طاعة اهللا 

أعظم أجرا، فصرب الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إىل اهللا؛ ألن هؤالء صربوا على أقدار مؤذية املرتتبة على 

بتبليغ رسالته؛ ونضر مثال لصرب سيد اخللق عليه الصالة والسالم،  أيش؟ على فعل اختياري منهم وهو طاعة اهللا

حممد عليه الصالة والسالم حيث صرب صربا عظيما ال يصرب عليه أحد مع احللم واألناء والعفو والتسامح ملا خرج 

ا حصل؟ إىل أهل الطائف يدعوهم إىل اهللا، يدعوهم إىل توحيد اهللا، يدعوهم إىل اجلنة، ينقذهم من النار ماذ

اصطفوا صفني، صفوا سفهائهم صفني وقالوا: اضربوا حممدا باألحجار فجعلوا يضربونه باألحجار حىت أدموا 

عقبه؛ فلم يفق إال يف   عليه الصالة والسالم فجاءه ملك اجلبال يف هذه احلال اليت ميكنها أن ينتقم من أعدائه 

ألخشبني إن شئت بإمكانه أن يقول: أطبقها عليهم؛ ألن وقال له إن اهللا أرسلين إليك وأمرين أن أطبق عليهم ا

الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعاىل؛ لكنه قال: ال، أستأين م فلعل اهللا أن خيرج من 

أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا ـ اهللا أكرب ـ وأظهر اهللا من أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا، من 

نصر اهللا م اإلسالم وفتح م مشارق األرض ومغارا؛ فانظر كيف كان عاقبة الصرب واحللم واألناء؛ وكان ذات 

يوم صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف آمن مكان على وجه األرض ساجدا هللا عزوجل فجاء سفهاء قومه فأرسلوا 

لى ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو فوضعه ع ها دمهاثفر  اواحدا منهم إىل جذور بين فالن فجاء بساله

ساجد، ساجد هللا يف آمن مكان يف املكان الذي يأمن فيه املشرك الكافر يأمن من شر قريش وحممد صلى اهللا 

عليه وسلم مل يأمن من أذاهم حىت جاءت ابنته فاطمة صبية فأزالت األذى عن ظهره ومع ذلك صرب وصابر ومل 

ه، هاجر قومه ولكنه هو أىب، مل يهاجر أذن له عليه الصالة والسالم؛ فكان عبدا خيرج من مكة إال بعد أن أذن ل

هللا يف اإلقامة وعبدا هللا يف اهلجرة عليه الصالة والسالم؛ املهم أن الصرب درجة عظيمة ميتدح اهللا الصابرين ويبني 

يه؛ ال تظن أن الصرب درجة أنه يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب، وهو درجة عالية ال تنال إال بأمر يصرب عل

بسيطة؛ البد من شيء تصرب عليه؛ وهلذا على أهل العلم من املسئولية اليت جيب أن يصربوا على أذى الناس فيها 



ما ليس على غريهم؛ كل من محله اهللا علما فإن حتميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبني ربه أن يبلغه إىل  الناس 

 )) وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه (( تعاىل: وأن يدعوا به الناس قال اهللا

مباذا أخذ؟ هل أحد منكم أنتم اآلن أعطاكم اهللا الكتاب هل أحد منكم شعر بأن اهللا أخذ عليه العهد وامليثاق؟ 

ء هذا هو العهد وامليثاق يعين ، اختصكم اهللا للعلم من بني سائر اجلهالال؛ لكن تعليم اهللا لكم هو عهد وميثاق

ما هو املبايعة احلسية يشهدها الناس يف املساجد أو يف الفلواة لكنه نعمة ينعم اهللا ا على اإلنسان فمىت أنعم اهللا 

بالعلم على إنسان فهذا هو العهد وامليثاق الذي أخذه اهللا؛ ولو أن طلبة العلم اآلن املوجودين بثوا شيئا من 

لمهم لوجدت العلم منتشرا بني الناس كثريا؛ ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثري من علمهم ليس كل ع

طلبة العلم نسخ الكتب أنفع للناس منهم ألن علمهم ال يتجاوز صدورهم بل إم قد يعنونون أحيانا بأفعاهلم 

ملعاملة، وسوء اخللق، وعدم القيام وأقواهلم عن جهلهم وكأنه ال علم عنده من التقصري يف العبادة، والتقصري يف ا

حبقوق الناس، فتجد طالب العلم جتد معاملة اجلاهل العامي خريا منه فهل نقول إن هذا الرجل صرب ؟ ال ما صرب 

ألنه لو صرب، ألنه مىت ين   الصرب؟ أن يبث العلم حىت يؤذى فيه؛ ولو تأملتم اآلن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة 

ين اشتد أذاء الناس هلم، اإلمام أمحد رمحه اهللا ماذا فعل به؟ جير بالبغلة يف األسواق ويضرب يف الدين هم الذ

بالسياق حىت يفيق، إمام أهل السنة، حىت يفيق ومع ذلك مل تثين هذه األذية عزمه على أن يقول احلق؛ مل يطلب 

رآن منزل غري خملوق؛ كما قال منه شيء كثري طلب منه أن يقول: القرآن خملوق بس ومع ذلك أىب، قال: الق

والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة  من البينات نالن نؤثرك على ما جاء (( :السحرة

اإلمام أمحد قال ال أبايل وألمت يف اجلهاد يف نشر العقيدة السليمة؛ لو أن إمام أمحد رمحه اهللا قال ولو  )) الدنيا

ضل أمم، ضل أمم؛ لكنه كما قال بعض العلماء نصر اهللا به اإلسالم يوم احملنة كما بالتأويل إن القرآن خملوق ل

نصر اإلسالم بأيب بكر يوم الردة. شيخ اإلسالم ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات 

العلم  ل يكتبيف السجن، كان يكتب وهو يف السجن ينشر العلم يف السجن فمنع عنه الدواة والقرطاس فجع

   على جدران السجن .


